
 
 

Nieuwsbrief 4 
9 oktober 2014 

 
Van de directie 
Informatieavond 28 januari 2015 
Op woensdagavond 28 januari organiseren we een informatieavond in onze school. Op 
deze avond zullen verschillende workshops en lezingen gegeven worden, waarvoor u zich 
van tevoren in kunt schrijven. Deze workshops en lezingen zullen zowel door mensen 
vanuit ons team, alsook door externe personen gegeven worden.  
Om de inhoud van deze workshops en lezingen te bepalen, hebben wij de ouders in de 
MR en OR gevraagd met ons mee te denken. Wanneer u suggesties heeft, zijn deze ook 
welkom. Hierover meer informatie onder het kopje ‘Ouderraad’ in deze nieuwsbrief.  
Meer informatie volgt uiteraard later nog, maar we vragen u nu vast deze avond vrij te 
houden, omdat we hopen op een grote opkomst.  
 
Herfstvakantie 
Maandag 20 oktober begint de herfstvakantie. Alle leerlingen zijn een week vrij. We 
wensen jullie allemaal een fijne vakantie.  
 
Bibliotheek op school 
Woensdag 1 oktober is voor alle leerlingen de Bibliotheek op School feestelijk geopend. 
Prinses Pernilla las een verhaal voor en alle boekenkasten werden onthuld. Het Brabants 
Dagblad publiceerde hierover het volgende artikel.  
Donderdagmiddag 9 oktober is de bibliotheek geopend voor genodigden. Uitvoerend 
bestuurder van Stichting BOOM Ton Bressers en leerling Luca van Laarhoven uit groep 7 
lazen een verhaal voor.  
Praktische informatie over de Bibliotheek op School vindt u verderop in deze nieuwsbrief.  
 
 

 

http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/oisterwijk/schoolbieb-de-vonder-moergestel-geopend-1.4559492


Agenda 
Do 9 okt  
Vr 10 okt  
Ma 13 okt  
Di 14 okt  
Wo 15 okt  
Do 16 okt  
Vr 17 okt  
Ma 20 okt Start herfstvakantie  
Vr 24 okt Einde herfstvakantie 
Ma 27 okt Hoofdluiscontrole 
Di 28 okt  
Wo 29 okt  
Do 30 okt Schoolmaatschappelijk werk 
 

 
 

Uit de groepen 
Kamp groep 8 
Het zit er al weer op…. en wat hebben we het leuk gehad met z'n allen!!  
We kunnen samen terugkijken op een geslaagd kamp! De foto's die gedurende de week 
gemaakt zijn, staan op de website.  
Alle kinderen van groep 8…. bedankt voor de leuke week! 
 
Kleutergroepen 
Beste papa’s en mama’s van de kleuters,  
De afgelopen periode hebben we met onze groepen aan het thema ‘feest’ gewerkt. Dit 
willen we op een leuke manier afsluiten en daarom vieren wij volgende week onze 
verjaardagen! Dit gebeurt bij iedere juf op een andere manier, die aansluit bij de eigen 
groep. Ook de dagen waarop feest gevierd wordt , zijn verschillend. Juf Elly en juf Majella 
vieren hun verjaardag op dinsdag, Juf Helga, juf Imme en juf Chantal op woensdag en juf 
Lotte op donderdag. Wij hebben er al veel zin in! 
Mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten!  
Groetjes,  
De kleuterjuffen 
 
Voorleeswedstrijd 
De voorleeswedstrijd in de bovenbouw is gewonnen door Luca van Laarhoven uit groep 7 
van Meester Thijs. Luca zal onze school vertegenwoordigen in de Tilliander, tijdens de 
Oisterwijkse kampioenschappen. Gefeliciteerd Luca! 
 



 
 
Vanuit de OR 
Informatieavond  
In januari vindt de informatieavond plaats. De Ouderraad is gevraagd mee te denken 
over onderwerpen en is betrokken bij de organisatie. Heeft u een onderwerp m.b.t. 
school/opvoeding, waar u heel graag wat meer informatie over zou willen tijdens de 
informatieavond, mail dan voor donderdag 16 oktober naar 
ouderraad.devonder@stgboom.nl. Wij zullen dan met de school bekijken of het 
meegenomen kan worden (of misschien al meegenomen is). 
 
Incasso 
In het schrijven met betrekking tot incasso voor de ouderbijdrage zijn 4 incasso datums 
vermeld. Abusievelijk was hierin niet opgenomen welke ouderbijdrages op welke datums 
worden afgeschreven. Uiteraard wordt het bedrag niet vier keer geïncasseerd. Hierbij 
opnieuw de datums, met uitleg. 

-          maandag 29 september 2014 voor de huidige leerlingen; 
-          maandag 12 januari 2015 voor de instromers; 
-          maandag 27 april 2015, voor de late instromers, in verband met schoolreisje; 
-          maandag 8 juni 2015 is de laatste incasso-mogelijkheid. 

 
Kledinginzameling 
Ondanks het zomerse weer, was de opbrengst van de kledinginzameling verdubbeld ten 
opzichte van de vorige inzameling in maart. De O.R. bedankt iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen. Mocht u in de komende weken/maanden de kasten opruimen en plaats 
hebben om het even te bewaren…… De volgende inzameling staat gepland op maandag 
16 maart 2015! 

 
 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Overig nieuws 
Openingstijden en ingang/uitgang de Bibliotheek op School 
Op 1 oktober is de Bibliotheek op School geopend in basisschool De Vonder. 
In deze bibliotheek is een jeugdcollectie aanwezig, verspreid over de leerpleinen, die 
door alle kinderen van De Vonder en De Bienekebolders kan worden geleend na 
schooltijd. De Bibliotheek op School is open op: 
 
maandag van 15.15 - 16.15 
woensdag van 12.00 - 13.00 
vrijdag van 15.15 - 16.15 
 
De Bibliotheek op School is te bereiken en te verlaten via de hoofdingang van De Vonder. 
Hier worden boeken ingenomen en uitgeleend door 1 van de vrijwilligers. Let op: 
kinderen verlaten na schooltijd dus eerst hun klas, zoals gewoonlijk en komen via de 
hoofdingang eventueel weer naar binnen. 
 
Bibliotheekpasjes voor de Bibliotheek op School 
Lenen in de bibliotheek doen kinderen met hun bibliotheekpasje van de Bibliotheek 
Midden-Brabant. Deze wordt de eerste keer dat kinderen komen lenen na schooltijd, 
voorzien van een extra barcode om boeken te kunnen lenen bij de Bibliotheek op School. 
Neem dus als je naar de Bibliotheek op School komt je bibliotheekpasje mee!  
Nog niet in het bezit van een bibliotheekpasje of ben je je pasje kwijt? Dan is er een 
pasje voor je gemaakt. Deze kun je ophalen tijdens de openingsuren van de Bibliotheek 
op School bij 1 van de vrijwilligers. 
 
Alle kinderen hebben dus straks een pasje met aan de ene kant een code om boeken te 
lenen bij de Bibliotheek Midden-Brabant (bv. in Oisterwijk) en aan de andere kant een 
code om boeken te lenen bij de Bibliotheek op School. 
 
Lenen van boeken voor thuis 
Op de barcode voor de Bibliotheek op School kunnen kinderen 5 boeken lenen. Onder 
schooltijd maken kinderen van basisschool De Vonder ook gebruik van de collectie. Zij 
lenen dan ook een boek op hun pasje. Dit is echter voor gebruik op school. Let op: boek 
telt wel mee met de maximaal 5 boeken die op het pasje kunnen staan. Kinderen hoeven 
hun pasje niet mee te nemen onder schooltijd (dit wordt geregeld door leerkrachten). 
Kinderen kunnen dus onder schooltijd geen boeken lenen voor thuis. Dit kan alleen na 
schooltijd met pasje. 
 
De uitleentermijn voor de boeken is vier weken. Daarna moeten de geleende boeken 
worden teruggebracht naar de Bibliotheek op School.  
Boeken die geleend worden bij de Bibliotheek op School moeten ook daar worden 
teruggebracht, deze kunnen niet worden ingeleverd bij een vestiging van de Bibliotheek 
Midden-Brabant. Andersom geldt hetzelfde: boeken die geleend worden bij de Bibliotheek 
Midden-Brabant kunnen niet worden teruggebracht bij de Bibliotheek op School. 
 
Hockeysticks 
De overblijfkrachten zijn op zoek naar oude hockeysticks, waarmee de leerlingen tussen 
de middag kunnen spelen. Heeft u nog een oude hockeystick waar u niets mee doet? Dan 
mag u deze inleveren op school bij Magret. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brigadiers 
Op woensdag 8 oktober hebben alle groepen 7 en 8 brigadiers-instructie gekregen van 
onze wijkagent Ron Oosterwijk. Hij heeft deze lessen klassikaal gegeven, mede omdat de 
kinderen dan allemaal heel bewust zijn met de brigadiers en het verkeer in het 
algemeen. Kinderen die graag willen en mogen brigadieren kunnen bij hun juf/meester 
een groene kaart halen, invullen samen met hun ouder(s) en weer inleveren bij de 
juf/meester. Deze kaart is nodig voor de Gemeente/Politie en zal gestempeld worden 
door Ron Oosterwijk voor geldigheid. Dan mag en kan u kind veilig brigadieren.  
Tevens zijn er ook weer 2 ouder-brigadiers opgeleid deze ochtend! Bedankt! 
 
Kiku Moergestel 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief en flyers van Kiku Moergestel.  
 
Op de website 
Foto’s uit de groep 7 van Juffrouw Marscha 
 
Foto’s van het schoolkamp 
 
Foto’s Voorleeswedstrijd 
 
Foto’s downloaden van Groep 7 juffrouw Marscha en het schoolkamp van Groep 8  
juffrouw Joyce en juffrouw Sandra kan op via de onderstaande link(s): 
Groep 7 Marscha: Houtbewerking natuur thema 1 

Groep 7 Marscha: Kanjertraining 

Groep 7 Marscha: Kinderboekenweek – Speeddate lievelingsboeken 

Groep 7 Marscha: Goocheltrucs 

Groep 8 Joyce en Sandra: Schoolkamp 2014 

Foto’s van de Voorleeswedstrijd 
 
Op de website staan diverse foto’s van vorig schooljaar. Deze kunt u vanaf de website 
downloaden. Binnenkort zullen de foto’s van vorig schooljaar van de website verwijderd 
worden.  
 

 

http://www.bsdevonder.net/uit-de-groepen/7-joyce/
http://www.bsdevonder.net/uit-de-groepen/8-marscha/
http://www.bsdevonder.net/uit-de-groepen/fotos-algemene-activiteiten/
http://houtbewerking.bsdevonder.net/#!album-92
http://kinderboekenweek.bsdevonder.net/#!album-90
http://goocheltrucs.bsdevonder.net/#!album-88-0
http://schoolkamp.bsdevonder.net/#!album-91
http://voorleeswedstrijd.bsdevonder.net/#!album-93

